
Wybudowana w 2014 roku droga 
w Górnie Parcelach została rozebra-
na zgodnie z wyrokiem sądu. Zry-
waniu asfaltu towarzyszyły aparaty 
fotograficzne i kamery telewizyjne 
mediów nie tylko lokalnych, ale także 
tych ogólnopolskich. 

Mieszkańcy są zbulwersowani, mó-
wią, że do rozebrania drogi dojść nie 
powinno. Nie są w stanie zrozumieć 
dlaczego przez dwóch właścicieli pry-
watnych działek zabrano im możliwość 
dojazdu do domów i pól.
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Problem dla ludzi 
i wstyd dla gminy

Makabryczne 
odkrycie 
w Leszczynach

Czytaj na stronach 4-5

W niewielkim lasku w Leszczy-
nach może być pochowa-

na nawet setka żołnierzy poległych 
w czasie I wojny światowej. 

Dowodem na to jest zdjęcie, które nie-
dawno opublikowano na jednym z rosyj-
skich portali. Wójt gminy Górno już podjął 
kroki zmierzające do ustalenia faktów hi-
storycznych związanych z tym miejscem 
oraz właściwym oznaczeniem cmentarzy-
ska i godnym upamiętnieniem poległych.

Ekipa TVP Info podczas kręcenia „To jest temat” na drodze w Górnie Parcelach.

Czytaj na stronie 9

Ostatnia droga  
druha Synowca

Czytaj na stronie 3

„Piętnastka” 
wójta Łysaka
Jesteśmy w trakcie realizacji robót 

za bagatela ponad 70 mln. zł i 100 
tys. euro, a pozyskane na nie dotacje 
to  przeszło 40 mln. zł. - informuje wójt 
Przemysław Łysak.

Włodarz gminy na łamach „Głosu Gór-
na” składa obszerne sprawozdanie po 
sześciu miesiącach obecnej kadencji.

Czytaj na stronie 2
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Piętnastka wójta Łysaka

Szanowni Mieszkańcy  
 Gminy Górno.

Minęło pół roku nowej kadencji samo-
rządu. Dzięki Waszemu wyborowi, jako 
skromny urzędnik gminny pełnię zaszczyt-
ną funkcję wójta szybko rozwijającej się 
i dużej gminy Górno. I daje mi to ogromną 
satysfakcję.

Skromny oczywiście nie dlatego, że 
decyzją klubu radnych z komitetów pani 
Michalskiej i pana Skiby otrzymuję mniej-
sze wynagrodzenie za pracę o ok połowę 
i w porównaniu z wszystkimi włodarzami 
w powiecie kieleckim. Proszę nie odbierać 
tego absolutnie jako jakiś żal, przytaczam 
jedynie fakt, który świadczy przecież nie 
o mnie, tylko o nich. Pokory wójtowania 
upatrywać należy, że nad własne, pry-
watne zaszczyty przedkładam dobro pu-
bliczne, dobro gminy. Zawsze byłem spo-
łecznikiem. Nie wykorzystuję funkcji do 
nepotyzmu, zabiegania o indywidualne 
nagrody, wyróżnienia, statuetki, odznacze-
nia, nominacje itp. Popadanie w samoza-
chwyt też przecież musi marnować dużo 
czasu, który może być pożytkowany dla 
gminy. Bycie wójtem, to nie konkurs pięk-
ności. Pokorę pokazała też ostatnia kam-
pania wyborcza. Nadal w dużej, prawie 15 
tysięcznej gminie nie mamy wicewójta na 
pełnym etacie, którego obowiązki pełni, 
w jednej osobie pan Sekretarz Czesław 
Pytel. Skromność widać też w ilości imprez 
i kwot na nie wydawanych przez gminę

Satysfakcję i miarę szybkiego rozwoju 
dają efekty naszej pracy, czyli powstające 
inwestycje. I tu, przeciwnie do wysokości 
wynagrodzeń, czy ilości nominacji może-
my nie wstydzić się konkurencji. Najlepiej 
przekażę to Państwu statystycznie, wyli-
czając realizowane prace, gdyż uniemoż-
liwia to oponentom wypowiadanie sakra-
mentalnego „nic się nie robi”. Jesteśmy 
w trakcie realizacji, lub rozliczeń aż 15-stu 
wielkich inwestycji. Wszystkie przygotowy-
waliśmy w poprzedniej kadencji, i tak:

1) Oczyszczalnia ścieków ma być wyko-
nana do 16 lipca 2020 roku. Inwestycja dofi-

nansowana z RPO wykonuje ją firma ZURiP.
2) Kanalizacja części Górna, dla której 

udało się wykonać projekt. Do 31 lipca, 
wykonuje firma WOD-GAZ.

3) Kanalizacja Woli Jachowej do 31 
marca 2021 roku, wykonuje także firma 
WOD-GAZ.

4) Kanalizację Skorzeszyc do 16 marca 
2020 roku, wykonuje EKOKANWOD.

Na te cztery inwestycje wodnokanali-
zacyjne wydamy 42,7 mln zł, z czego do-
finansowania unijnego pozyskaliśmy 25,1 
mln zł.

5) Żłobek w Cedzynie to już drugi (po 
niedawno wybudowanym w Radlinie) 
duży żłobek w gminie. Koszt budowy to 
3 655 750zł a dofinansowanie 1 016 600 zł.

6) Budowa skrzydła i dachu szko-
ły podstawowej w Leszczynach to koszt  
1 604 000 zł.

7) Modernizacja oświetlenia ulicznego 
na LED, 1400 opraw, prace ruszyły już 
w Krajnie Zagórze. Wartość inwestycji to 
3 505 500 zł, dofinansowanie 2 578 694 zł.

8) Instalacje fotowoltaiczne na 240 do-
mach - wartość inwestycji to 3 670 000, 
dofinansowanie 1 961 750 zł.

9) Solary na 90 domach - wartość in-
westycji to 875 235 zł, a dofinansowanie 
480 738 zł.

10) Budowa domu kultury w Skorzeszy-
cach, budynek dwukondygnacyjny - war-
tość inwestycji 1 122 518 zł, dofinansowa-
nie 500 000 zł.

11) Zagospodarowanie terenu wokół 
zalewu w Cedzynie i Leszczynach - chod-
niki z kostki i asfaltowe ścieżki rowerowe 
oraz budynek sanitarny - wartość inwe-
stycji to 2 717 773 zł, a dofinansowanie 
1 477 491 zł.

12) Tarmomodernizacja budynków 
Poczty, Urzędu Gminy, pomocy społecz-
nej - wartość inwestycji 2 543 180 zł.

13) Mała Kadzielnia 1 600 000 zł dofi-
nansowanie ok 1 000 000 zł (po zmniej-
szeniu).

14) Chodnik w Skorzeszycach w poło-
wie finansowany i zaprojektowany przez 
gminę.

15) Erasmus – wielka inwestycja 
w oświatę, której nie mogę pominąć 
w „Piętnastce” – wartość projektu to 100 
000 EURO w całości finansowany z pie-
niędzy unijnych.

Mniejszych przedsięwzięć w „15” nie 
ująłem a jest ich sporo np. wóz strażacki 
dla OSP Leszczyny za prawie 1 mln zł, 
płyta boiska GKS Góral Górno.

Niedawno zakończyliśmy chodnik 
w Krajnie z oświetleniem, kanalizację 
w części Radlina - 3 073 531, dofinan-
sowanie 1 385 387 zł, trzy drogi w Gór-
nie Osiedlu - 1 056 109, dofinansowanie 
738 310 zł, termomodernizacja SP Bęcz-
ków - 1 325 000 zł, termomodernizacja SP 

Skorzeszyce - 1 130 287 zł. Dofinansowa-
nie na wszystkie wspomniane termomo-
dernizacje to 3 474 000 zł. 

Wybudowaliśmy studnię głębino-
wą w Krajnie, świetlicę w Bęczkowie za 
100 000 zł dofinansowania ze Stowarzy-
szeniem św. Jana z Dukli.

Rusza także gazyfikacja gminy - etap 
Cedzyna, są plany na dalszą część gmi-
ny. Powstaje projekt rozbudowy Ośrod-
ka Zdrowia w Górnie, przebudowa domu 
nauczyciela w Woli Jachowej na ośrodek 
rehabilitacyjny i posterunek Policji, pozy-
skaliśmy środki na budowę boiska wielo-
funkcyjnego i bieżni przy szkole w Woli Ja-
chowej oraz pracownie mat-przyr-inform. 
Całość za kwotę 544,5 tys. zł. - dofinan-
sowanie 500 tys. zł. Pozyskaliśmy także 
środki na windę do szkoły integracyjnej 
w Leszczynach.

Gmina Górno choć przecież dopiero po 
wyborach, nie zwalnia tempa rozwoju. Jak 
umiemy najlepiej wykorzystujemy unijne 
szanse, puki one są. Wszyscy wiemy, że 
są też tacy, którzy nie włączają się w tą 
ciężką pracę lub nawet przeszkadzają. 

Za trud w kierowanej przeze mnie gminie 
dziękuję pracownikom, jednostkom powią-
zanym i wszystkim ludziom, dla których do-
bro gminy, a nie prywatne jest ważniejsze.

Przedstawiając tzw. „15” bilansu mojej 
pracy i moich współpracowników w pierw-
szym półroczu kadencji miejmy poczucie 
ogromnego wysiłku gminy ponoszonego 
w publicznym celu. Ktoś, kto uważa ina-
czej musiałby dać przykład lub je poka-
zać, obrazując, że w gminie Górno jest źle 
i można więcej budować.

Jesteśmy w trakcie realizacji robót za 
bagatela ponad 70 mln. zł i 100 tys. euro, 
a pozyskane na nie dotacje to  bagatela 
ponad 40 mln. zł.

Z szacunkiem
Przemysław Łysak

– miesięcznik bezpłatny  
samorządu gminy Górno

Wydawca:  
Gminny Ośrodek Kultury w Górnie,  

Górno 79a, 26-008 Górno
Przygotowanie materiałów:  

Artur Pedryc, UG, GOK w Górnie
Druk:  

ART-SERWIS, tel. 513-01-04-04
Nakład: 1500 egz.

Redakcja nie ponosi odpowiedzial-
ności za treść reklam i ogłoszeń,  
nie zwraca niezamówionych ma-
teriałów oraz zastrzega sobie prawo 
do ingerencji w nadesłane teksty. 
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Tłumy żegnały druha Synowca
Najbliższa rodzina, koledzy przyjaciele, sąsiedzi, 

władze gminy, powiatu i województwa, parla-
mentarzyści i strażacy z całego regionu świętokrzy-
skiego żegnali druha Zdzisława Synowca - ochotnika 
z Woli Jachowej, który zmarł w wyniku obrażeń ponie-
sionych podczas akcji gaszenia pożaru w Radlinie.

- Był wspaniałym kolegą i bardzo doświadczonym straża-
kiem - wspominają Zdzisława Synowca koledzy z jednostki 
OSP w Woli Jachowej. Wciąż nie mogą uwierzyć, że nie ma 
Go wśród nich. Rany odniesione podczas akcji gaszenia po-
żaru w Radlinie okazały się śmiertelne (wybuchła wówczas 
butla z acetylenem znajdująca się w płonącym budynku).

W sobotę 25 maja odbył się pogrzeb druha Zdzisława 
Synowca. W ostatniej drodze towarzyszyli Mu: rodzina, 
przyjaciele, sąsiedzi oraz strażacy z całego województwa. 
Aby pożegnać Go i oddać hołd za ofiarność i poświęcenie 
przybył na pogrzeb wójt Przemysław Łysak, radni gminni, 
przedstawiciele władz sąsiednich gmin oraz powiatu kie-
leckiego, władz województwa, a także wojewoda i święto-
krzyscy parlamentarzyści.

O tym jak bolesną stratą dla lokalnej społeczności jest 
odejście druha Synowca mówił podczas nabożeństwa ża-
łobnego ks. Włodzimierz Jastrząb, proboszcz Skorzesyc.

- ... To, że On jest już bezpieczny, że nie cierpi, że 
wreszcie spokojnie oddycha, że jest szczęśliwy, że jest u 
Boga. To nas chroni przed rozpaczą.

W uroczystości żałobnej wzięły udział setki ludzi. Kon-
dukt żałobny podążający za trumną z kościoła na cmen-
tarz ciągnął się na odcinku ponad kilometra. 

/AP/ W kondukcie żałobnym szło kilkuset strażaków z całego województwa..

W sobotę 25 maja pożegnaliśmy druha Zdzisława Synowca.
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Trzeba było rozebrać drogę – stracili na tym wszyscy!
Ciężki sprzęt pojawił się w poło-

wie maja na drodze w Górnie 
Parcelach. Nie po to, by ją dalej bu-
dować, lecz po to, by ją rozebrać! To 
efekt wieloletniego sporu między wła-
ścicielami dwóch działek a gminą.

Chodzi o drogę łączącą Górno Parcele 
z trasą krajową nr 74. W 2014 roku polny 
trakt niszczony nieustannie przez wody 
opadowe i rozjeżdżany przez ciągniki 
i sprzęt rolniczy udało się wyremontować 
i wzmocnić nawierzchnią asfaltową. Gmi-
na pozyskała na ten cel pieniądze z tak 
zwanych powodziówek, czyli rządowego 
funduszu usuwania skutków klęsk ży-
wiołowych. Pieniądze otrzymała jesienią, 
a inwestycję trzeba było zrealizować i roz-
liczyć przed końcem grudnia. Uchybienie 
temu terminowi oznaczałoby konieczność 
zwrotu pieniędzy. Gmina czym prędzej 
przystąpiła do realizacji inwestycji. Działa-
jąc w dobrej wierze, dla dobra mieszkań-
ców, wykonano nową drogę po śladzie 
starej.

PoCZąTEk kŁoPoTóW
Wkrótce kilku właścicieli działek za-

rzuciło, że wykonano ją częściowo na ich 
gruncie. Rzeczoznawca wycenił ziemię 
na 21 zł za metr kwadratowy. Dwie oso-
by przyjęły pieniądze od gminy za zajętą 
ziemię i uznały sprawę za zakończoną. 
Dwóch pozostałych właścicieli postanowi-
ło walczyć o odzyskanie swojego gruntu. 
Pełnomocnikiem jednego z nich został 
Jan Sikora, radny gminy Górno, znany 
jako zagorzały przeciwnik wójta Przemy-
sława Łysaka. 

Sprawa drogi trafiła do Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego oraz do sądu.

- Przeszliśmy całą ścieżkę postępo-
wania administracyjnego. Budowę drogi 
w Górnie Parcelach badał powiatowy in-
spektor nadzoru budowlanego, wojewódz-
ki, a na koniec Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego, który uznał, że droga po-
wstała zgodnie z prawem budowlanym 
- informuje Barbara Wołczyk, kierownik 
wydziału inwestycji Urzędu Gminy Górno. 

PRoCESy I PRóby uGody
Spór właścicieli działek z gminą prze-

niósł się na salę sądową. Strony próbował 
pogodzić nawet senator Krzysztof Słoń 
- bez skutku. Radni także zorganizowa-
li spotkanie ugodowe w Urzędzie Gminy 
z właścicielami działek, które także za-
kończyło się fiaskiem (właścicielka działki 
nie przyszła na spotkanie, pełnomocnik 
radny Sikora również).

Procesy sądowe trwały. W dwóch rów-
nolegle prowadzonych postępowaniach 
zapadały sprzeczne wyroki. W sądzie 
rejonowym jeden wyrok zapadł korzyst-
ny dla gminy, drugi dla właścicielki ziemi. 
W sądzie okręgowym oba wyroki zapadły 
niekorzystne dla gminy i są prawomocne. 

Wedle decyzji sądu gmina, musi przywró-
cić stan prywatnych działek do takiego, 
w jakim były przed rozpoczęciem remon-
tu drogi. Oznaczało to zerwanie asfaltu 
i podbudowy jezdni na 573 metrach kwa-
dratowych oraz usunięcie podbudowy na 
dalszym fragmencie. Sąd wyznaczył na 
to termin do końca maja.

WóJT MIAŁ NAdZIEJĘ
Mimo niekorzystnego wyroku sądu 

wójt Przemysław Łysak cały czas miał na-
dzieję, że uda się dojść do porozumienia 
z właścicielami i odkupić zajęty pod drogę 
grunt.

- Wysłałem pisma w tej sprawie. Liczę 
na dobrą wolę właścicieli działek. Ta dro-
ga jest potrzebna mieszkańcom Górna 
Parceli oraz rolnikom z Górna oraz Woli 
Jachowej, którzy mają przy niej swoje 
pola - mówił w marcu wójt Przemysław 
Łysak.

JAk NIE WIAdoMo 
o Co ChodZI...
Niestety oczekiwania stron były bardzo 

rozbieżne. Jeden z właścicieli żądał 150 
zł netto (184,50 zł brutto) za m. kw. ziemi 
(co podkreślił Sąd Okręgowy w uzasad-
nieniu swojego wyroku). Gmina propono-
wała do tej pory odkup nawet po 40 zł za 
metr kwadratowy, to jest cenę dwukrotnie 
wyższą od wartości wskazanej w opera-
cie szacunkowym (tyle też płacono innym 
właścicielom działek zajętych pod drogę).

- Ze swojej kieszeni mógłbym zapłacić 
dowolną cenę i problem miałbym z głowy, 
ale to nie są moje pieniądze, to są pie-
niądze publiczne - mieszkańców naszej 
gminy. Nie mogę zapłacić za ziemię dzie-
więciokrotnie więcej niż jest warta - tłu-
maczył wójt Łysak, nie chcąc się zgodzić 
na żądania właścicielki prywatnej działki. 
O to, by doszło do ugody pomiędzy gminą 
a właścicielami działek starali się nie tylko 
wójt i urzędnicy gminni. Zaangażował się 

w to nawet senator Krzysztof Słoń. Za-
biegała o to Teresa Szlufik, radna i sołtys 
Górna Parceli w jednej osobie.

MEdIACJE Po WyRoku
- Mieszkańcy liczą, że droga nie zosta-

nie rozebrana, bo jest im potrzebna. Mam 
nadzieję, że przyjdzie jakieś opamiętanie 
i w końcu dojdzie do ugody - mówiła już 
po wyroku Teresa Szlufik. Podkreślała, że 
choć sama nie mieszka przy tej drodze 
i nie ma przy niej pola, to walczyła, by do 
ugody doszło. 

Kiedy dwa miesiące temu pisaliśmy 
o wyroku sądu i konieczności rozebrania 
drogi, w mediację obiecał zaangażować 
się także Stanisław Cedro, radny i sołtys 
Woli Jachowej, szef komisji rady gminy 
zajmującej się drogami. Zapytaliśmy go 
tydzień temu, czy słowa dotrzymał.

NIEPRZyJEMNA RoZMoWA
- Rozmawiałem z właścicielką ziemi, 

na której położony został asfalt. To był 
bardzo nieprzyjemny moment. Zostałem 
strasznie zrugany - powiedział radny Ce-
dro. 

- Nie dało się z kobietą w ogóle roz-
mawiać. Nie chciała słyszeć o ugodzie, 
ani o pieniądzach, ani o ziemi na zamianę 
z drugiej strony jej działki - relacjonował 
radny Cedro. 

Właścicielka twierdziła, że przez za-
brany fragment ziemi pod drogę jej dział-
ka straciła znacznie na wartości, ponie-
waż zmniejszyły się jej wymiary. Pojawił 
się więc pomysł, aby kobieta otrzymała 
pas ziemi o identycznej szerokości jak ten 
zabrany pod drogę po przeciwnej stronie 
działki, gdzie są tereny gminne. W tym 
wypadku jej działka miałaby te same 
wymiary, a do tego asfaltowy dojazd. Ta 
opcja też nie była zadowalająca dla wła-
ścicielki ziemi, o czym przekonał się rad-
ny Cedro, który mówi wprost. 

- Odniosłem wrażenie, że kobieta po 

W połowie maja zaczęto „zwijać asfalt” z drogi w Górnie Parcelach.
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Trzeba było rozebrać drogę – stracili na tym wszyscy!

prostu nie chce żadnej ugody. Rozebrać 
drogę i koniec. Nie rozumiem takiej po-
stawy, nie wiem skąd taka zapalczywość, 
czy pełnomocnicy ją tak nastawili, czy jest 
jakiś inny powód? Nie wiem - stwierdził 
Cedro. 

Tymczasem właścicielka działki zajętej 
pod drogę jak i radny Sikora (pełnomocnik 
drugiej właścicielki ziemi) twierdzą (przed ka-
merami), że oni zawsze chcieli się dogadać...

GóRNo JAk WąChoCk
W dniu, kiedy ruszyła rozbiórka drogi 

do Górna Parceli zjechali się dziennikarze 
nie tylko mediów regionalnych, ale także 
tych ogólnopolskich. W ich przekazach 
radiowych, telewizyjnych czy prasowych 
nasza gmina przyrównywana jest do Wą-
chocka, gdzie w myśl dowcipu sołtys na 
noc zwija asfalt, tyle tylko, że w naszym 
przypadku nie jest to żart, a mieszkań-
com nie jest do śmiechu.

MIESZkAńCy obuRZENI
Ludzie z Górna Parceli są oburzeni, że 

doszło do rozebrania drogi, którą mogli 
bez obawy, że ugrzęzną w błocie doje-
chać do domów czy pól. 

- Nie ma żadnej logiki ani żadnej psy-
chiki ten właściciel, po prostu - mówił do 
kamery TVP3 rolnik z naszej gminy.

- Tyle lat czekaliśmy na tę drogę, teraz 
ją rozbierają. Jak to możliwe, że przez 
jedną czy dwie osoby tyle osób nie ma 
drogi - stwierdza załamując ręce miesz-
kanka Górna Parceli.

JAk W PRZySŁoWIu
Wójt Przemysław Łysak całą sytuację 

z drogą w Górnie Parcelach porównuje 
do starego powiedzenia „Na złość babci 
odmrożę sobie uszy”. - To chyba najbar-
dziej adekwatne stwierdzenia. Ktoś chciał 
zrobić na złość i zrobił. Na rozbiórce dro-
gi straciła gmina, stracili mieszkańcy, ale 
stracili także właściciele ziemi, przy której 
jest droga. Przecież mieli działkę z dojaz-
dem asfaltowym, jej wartość dzięki temu 
wzrosła, a teraz? - pyta retorycznie wójt. 
Podkreśla jak horrendalne były żąda-
nia właścicielki działki. Ta ziemia nawet 
z dojazdem drogą asfaltową nie była tyle 
warta, nikt nie zapłaciłby za ziemię w tym 
miejscu ponad 180 zł za metr kwadratowy 
(tyle żądała właścicielka od gminy). Teraz 

kiedy droga została rozebrana, a wartość 
ziemi w tym miejscu drastycznie spadnie - 
zauważa wójt.

Przy okazji rozbiórki drogi wyszła jesz-
cze jedna istotna sprawa. Główny zarzut 
względem gminy stawiany w sądzie był 
taki, że kładąc w 2014 roku asfalt w Par-
celach poszerzono drogę. Zgodnie ze 
specyfikacją wykonawca wykonał wów-
czas podbudowę kamienną o grubości 
25-30 cm i 7-centymetrową warstwę as-
faltu. Podczas rozbiórki okazało się, że 
pod asfaltem podbudowa z tłucznia, ukła-
dana była przez kilkadziesiąt lat i sięga 
miejscami 70 cm.

- Mam przeświadczenie, że gdyby nie 
pan pełnomocnik i radny Jan Sikora, dro-
ga by została. Nie wiem czy szczerze się 
cieszy z tego swojego sukcesu, do którego 
przez tyle lat sądów dążył - mówi wójt Prze-
mysław Łysak. Zapewnia, że nie zostawi 
mieszkańców Górna Parceli w potrzebie. 

- Prowadzimy rozmowy z właścicielem 
ziemi z drugiej strony drogi, aby udostęp-
nił swój grunt pod poszerzenie pasa jezd-
ni - informuje wójt Łysak. 

Aby wybrać kruszywo, trzeba było kopać miejscami na głębokość 70 centymetrów.

o naszej drodze mówi cała Polska. Na zdjęciu reportaż kręci eki-
pa telewizji Polsat.

Z drogi w Górnie Parcelach pozostał trakt, który co najwyżej 
może być ścieżką rowerową - szerokości 160 cm.
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Z wozów strażackich zamiast wody leciały cukierki

Strażacy z gminy Górno obchodzili w piątek (3 maja) 
swoje święto. była uroczysta msza święta, parada 

wozów gaśniczych, mnóstwo cukierków dla dzieci, trady-
cyjna grochówka z kotła i kiełbaski z grilla.

Gminne obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się uroczystą 
mszą w kościele w Leszczynach. Przy ołtarzu stanęły kompanie 
reprezentacyjne poszczególnych jednostek z pocztami sztanda-
rowymi, a za nimi strażacy z całej gminy. Nie zabrakło władz 
Górna z wójtem Przemysławem Łysakiem oraz radnymi, a wy-
jątkową oprawę muzyczną Eucharystii zapewnił chór parafialny.

Po mszy z parkingu kościelnego wyruszyła parada wozów 
strażackich. Sznur samochodów długości kilkuset metrów prze-
jechał przez wszystkie miejscowości w gminie, a podziwiający 
go mieszkańcy byli obsypywani przez strażaków cukierkami.

Trasa przejazdu liczyła ponad 50 kilometrów. Niektórzy, by 
zobaczyć strażacki korowód, czekali przy drodze ponad godzi-
nę. - Ale dla dzieci to wielka frajda. Cieszą się bardzo – tłuma-
czyła starsza mieszkanka Górna dopinając wnuczętom kurtki.

Wielu mieszkańców wyszło przed dom całymi rodzinami. Tak 
jak państwo Gajewscy z Górna Zawady. Ich dzieci z niecierpli-
wością chodziły wzdłuż jezdni, patrząc w dal. Najstarsza córka 
ściskała w rączce foliową torbę. – To na cukierki, aby łatwiej 
było je zanieść do domu – wyjaśniła śmiejąc się i podskakując 
z radości.

Strażacy nie zawiedli. Dzieci państwa Gajewskich ze słody-
czami wracały do domu. Podobnie jak setki innych mieszkań-
ców gminy Górno.

– Dzisiaj „rozlaliśmy” z samochodów OSP 70 kilogramów cu-

Gminne obchody dnia Strażaka rozpoczęły się tradycyjnie mszą świętą, którą w tym roku odprawiono w kościele w Leszczynach.
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Z wozów strażackich zamiast wody leciały cukierki

kierków. Setki ludzi jak co roku wyszły z dziećmi pomachać dru-
hom. Wymyśliłem to trzy lata temu. Teraz organizatorem była 
OSP Leszczyny. Pierwszy raz w konwoju uczestniczyła jednost-
ka OSP Mąchocice z gminy Masłów – mówi z zadowoleniem 
Przemysław Łysak, wójt gminy Górno.

- Z roku na rok przed domy wychodzi coraz więcej ludzi. Bar-
dzo nas to cieszy – mówi druh Wiesław Kaleta, prezes zarządu 
gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gór-
nie. - W przyszłym roku kupimy jeszcze więcej słodyczy, nie 70 
a 100 kilogramów – deklaruje Kaleta.

Strażacki konwój swoją podróż po gminie zakończył na sta-
dionie w Górnie, wszyscy, którzy tam przyszli, mogli skosztować 
tradycyjnej grochówki z kotła oraz zjeść przygotowane przez 
druhów kiełbaski z grilla.

konwój strażacki przemierzał gminą rzucając dzieciom cukierki. Rodzina Gajewskich z Górna Zawady z cukierkami od druhów.

dzień Strażaka zakończył się strażacką grochówką i grillowa-
niem na stadionie w Górnie.
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Podglądali jak uczą  
najlepsi na świecie
21 przedstawicieli środowiska 

edukacyjnego z gminy Gór-
no uczestniczyło w ramach programu 
Erasmus Plus w wizycie studyjnej 
(job-shadowing) w Londynie. Przez 
tydzień (6-10 maja 2019) nauczyciele 
i dyrektorzy obserwowali pracę an-
gielskich kolegów w prestiżowej lon-
dyńskiej szkole Skinners’ Academy. 

Projekt „Eduk@cja - Innow@cja - In-
tegr@cja - nowe wyzwania dla Gminy 
Górno” (realizowany w ramach Akcji 
1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” 
w sektorze „Edukacja szkolna”) to mię-
dzynarodowe przedsięwzięcie eduka-
cyjne, które powstało z inicjatywy władz 
samorządowych gminy Górno. Liderem 
projektu jest wójt Przemysław Łysak, 
koordynatorem działań projektowych 
Barbara Raczyńska – kierownik Samo-
rządowego Centrum Oświaty w Górnie.

WIELkIE PIENIądZE 
Z uNII EuRoPEJSkIEJ
Gmina Górno na działania eduka-

cyjne w ramach programu Erasmus+ 
pozyskała z funduszy unijnych ponad 
99 tysięcy euro. To drugie pod wzglę-
dem wielkości dofinansowanie w Polsce 
i największe w województwie święto-
krzyskim. Głównym celem projektu jest 
doskonalenie umiejętności nauczycieli 
w zakresie metod i form pracy z ucznia-
mi o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych, efektywnego i kreatywnego wy-
korzystania ICT w procesie kształcenia 
kompetencji kluczowych oraz nauczania 
języków obcych i metody CLIL.

Skinners’ Academy to szkoła wzor-
cowa - zachwyca jej wielokulturowość, 
wrażliwość i tolerancja wobec różnorod-
ności, niezwykle profesjonalne i odpo-
wiedzialne podejście do edukacji, opieki 
i wychowania, nowoczesna dydaktyka 
i wyposażenie, efektywne i przemyśla-
ne metody wychowawcze, rozwiązania 
organizacyjne, sposób zarządzania pla-
cówką.

Motto szkoły brzmi:  „Be the Best You 

Can” – Bądź najlepszy, jaki potrafisz!
W szkole uczy się ponad tysiąc 

uczniów, jest to młodzież w wieku 11-16 
lat. Uczniowie nie są segregowani ze 
względu na wyniki podczas rekrutacji.  
Do szkoły uczęszczają dzieci z różnych 
kultur i religii, ponad 65% posługuje się 
językiem innym niż angielski (52 języki, 
a najpopularniejsze to: turecki, portugal-
ski, polski, hiszpański i bengali).

Skinners’ Academy jest szkołą utrzy-
mywaną z dotacji państwowych, dodat-
kowo instytucja wspomagana jest finan-
sowo przez Skinners’ Company. Szkoła 
ma wysoką zdawalność egzaminów ze-
wnętrznych. Mimo dość surowego regu-
laminu  i dyscypliny uczniowie i rodzice 
zabiegają o przyjęcie do placówki. Do 
Skinners’ Academy uczęszcza 46 Pola-
ków – postrzegani są oni jako osoby am-
bitne i zmotywowane do nauki. 

koLEJNy TAkI PRoJEkT
Warto podkreślić, że jest to już drugi 

projekt realizowany przez gminę Górno 
w ramach programu Erasmus+. Przypo-
mnijmy, że w 2017 roku konsorcjum edu-

kacyjne gminy Górno zakończyło z suk-
cesem realizację międzynarodowego 
projektu „Twórczy Nauczyciel – Twórczy 
Uczeń – w poszukiwaniu nowych roz-
wiązań w edukacji”, który został nomino-
wany przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji – Narodową Agencję Programu 
Erasmus+ do ogólnopolskiej nagrody 
EDUinspiracje 2017.

– Mając świadomość, że kompeten-
cje językowe, integracja i włączenie spo-
łeczne oraz technologie informacyjno-
-komunikacyjne stają się determinantą 
współczesnego procesu edukacyjnego 
oraz uwzględniając potrzeby placówek 
oświatowych z terenu gminy Górno, 
postanowiliśmy kontynuować i rozwijać 
współpracę z partnerami zagranicznymi 
w ramach programu Erasmus+ – pod-
kreśla wójt Przemysław Łysak.

Nauczyciele i pracownicy gminnej oświaty z wójtem Łysakiem w Skinners Academy

„Człowiek, ale świadomy i wykształcony, to najlepsza inwestycja”
PROGRAM ERASMUS+ W GMINIE GÓRNO
Projekt „Eduk@cja - Innow@cja - Integr@cja

 - nowe wyzwania dla gminy Górno”

Gmina Górno na działania edukacyj-
ne w ramach programu Erasmus+ po-
zyskała z funduszy unijnych ponad  
99 tysięcy euro.
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Makabryczne odkrycie 
Nigdy nie sądziłem, że zobaczę 

coś takiego - mówi o zdjęciach 
znalezionych w internecie Jerzy Sno-
pek z Leszczyn, dyrektor miejscowej 
szkoły i regionalista.

Tego makabrycznego odkrycia doko-
nał będąc członkiem grupy historycznej 
komunikującej się za pośrednictwem 
mediów społecznościowych. Jeden 
z jego członków opublikował fotografię, 
którą znalazł na rosyjskim portalu inter-
netowym. Jerzy Snopek bez trudu roz-
poznał, że wykonano je w jego rodzinnej 
miejscowości.

- Nigdy nie sądziłem, że zobaczę coś 
takiego. Wszyscy wiedzieli, że w tym 
miejscu kiedyś były groby, ale nikt nie 
spodziewał się, że to miejsce pochówku 
tylu żołnierzy - informuje Jerzy Snopek.

Starsi mieszkańcy wioski, Jan Iwań-
ski i Jan Matuszewski, potwierdzają, że 
właśnie w tym miejscu były groby. Co 
najmniej jeden był wielki przypominający 
mogiłę zbiorową, a wokół mniejsze. 

Do tej pory niektórzy sądzili, że w za-
gajniku był kiedyś cmentarz parafialny, 
inni uważali, że chowano tu ludzi zmar-
łych w czasie epidemii cholery lub że 
jest to cmentarz wojenny. Na niektórych 
starszych mapach teren ten jest zazna-

czony jako cmentarz, choć wśród gę-
stych drzew i krzewów nie ma tam śladu 
po grobach. Jest za to głęboki rów, który 
wykonano, by woda nie zalewała tego 
terenu. Na skraju lasku stoi zaś wielki 
drewniany krzyż.

Wójt Przemysław Łysak już zawiado-
mił Instytut Pamięci Narodowej o tym 

niecodziennym odkryciu. - Zwróciłem się 
jednocześnie z prośbą o potwierdzenie 
faktów historycznych przedstawionych 
na zdjęciach oraz pomoc w godnym 
upamiętnienu tego miejsca - informuje 
wójt Przemysław Łysak.

/AP/

Nieupamiętniona do tej pory zbiorowa mogiła 
żołnierzy znajduje się w Leszczynach. dowodem 
na to są te zdjęcia z rosyjskiego portalu. W od-
dali widać kościół w Leszczynach i górę Łysicę. 
Na małym zdjęciu widać żołnierza rosyjskiego 
w mundurze z czasów I wojny światowej.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Ły-
sej Góry” informuje, iż w związku z planowanym od 3 do 17 
czerwca 2019 roku naborem wniosków o udzielenie wsparcia 
w ramach przedsięwzięcia I.III.5 Szkolenia, warsztaty, kursy, 
dotyczące walorów przyrodniczych, historycznych, kulturo-
wych i tradycji innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze 
ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycz-
nym odbędą się spotkania szkoleniowo-informacyjno-konsulta-
cyjne z potencjalnymi beneficjentami.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwo-
ścią pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, 
Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicja-
tywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność. Harmonogram spotkań w gminach:

29 maja (środa): 
• godz. 12, Bieliny – Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury 

Gór Świętokrzyskich w Bielinach, ul. Partyzantów 3,
30 maja (czwartek):
• godz. 9, Łączna – Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej, 

Czerwona Górka 1B,
• godz. 11, Suchedniów – Urząd Miasta i Gminy Suched-

niów, ul. Fabryczna 5,
• godz. 13, Wąchock - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

w Wąchocku, ul. Kościelna 7,
31 maja (piątek):
godz. 9, Gminny Ośrodek Kultury w Górnie, Górno 79A,
godz. 11.00 Bodzentyn – Urząd Miasta, ul. Suchedniowska 3,
godz. 13 Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”, Ciekoty 76.

Szansa na kasę z Unii
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Nasze „Mądre Dzieciaki”
7 maja 2019 roku w Szkole Pod-

stawowej im. Jana Pawła II 
w Skorzeszycach odbył się XV Gmin-
ny konkurs pod nazwą Mądry dzie-
ciak.

Patronat nad konkursem objął wójt 
gminy Górno – Przemysław Łysak, 
który ufundował nagrody dla wszyst-
kich uczestników. Celem konkursu było 
sprawdzenie wiadomości i umiejętności 
zdobytych przez dzieci w 3-letnim cyklu 
nauczania oraz kształtowanie u uczniów 
zasad współpracy w grupie rówieśniczej 
i wdrażanie do nabycia nawyku zdrowej 
rywalizacji. Zgodnie z regulaminem test 
dla dzieci przygotowany został przez 
Katarzynę Plutę oraz Izabelę Krzak-
-Borkowską – konsultantki ze Świę-
tokrzyskiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i zawierał 30 pytań. Test 
trzecioklasisty stanowił podsumowanie 
pierwszego etapu edukacji. W konkursie 
tym wzięli udział uczniowie klas trzecich 
z ośmiu szkół podstawowych z terenu 
gminy Górno. Każdą szkołę reprezento-
wało dwóch uczniów. 

Pierwsze miejsce zajęła uczennica 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Skorzeszycach – Hanna Janic, na-
tomiast drugie miejsce ex-aequo zajął 
Franciszek Brzeziński ze Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Skorzeszy-

cach oraz Dominika Kobiec ze Szkoły 
Podstawowej im. Noblistów Polskich 
w Leszczynach. Uczniowie ci zostali 
przygotowani pod kierunkiem pani mgr 
Justyny Woźniak z SP w Skorzeszy-
cach oraz pani Elżbiety Sańpruch z SP 
w Leszczynach. 

Wszystkie dzieci biorące udział 
w konkursie otrzymały atrakcyjne nagro-
dy oraz dyplomy. 

Justyna Woźniak

uczestnicy konkursu wraz z nauczycielami oraz wicewójtem Czesławem Pytlem.

hanna Janic - zdobywczyni I miejsca.

74 Gromada Zuchowa ,,Laskowe orzeszki” ze 
Szkoły Podstawowej z bęczkowa wzięła 

udział w harcerskiej Wiośnie kulturalnej 2019 - ,,Woje-
wódzkich Przeglądach Zespołów Wokalnych, Wokalno-
-Instrumentalnych oraz Wokalistów”. 

Zespół wokalny w składzie: Lena Brelak, Paulina Waldon, 
Gabriela Obara, Julia Pasek i Eliza Pióro przygotowany pod 
kierunkiem druhny Małgorzaty Obary zajął III miejsce w ka-
tegorii harcerskiej. Przeglądy odbyły się 11 maja 2019 roku 
w Domu Kultury w Białogonie. Dziewczynki otrzymały NO-
MINACJĘ do udziału w 46. Międzynarodowym Harcerskim 
Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce, 11-21 lipca 
2019 roku. W nagrodę otrzymały także gitarę.

Zdobyły III miejsce na 
festiwalu harcerskim

Gimnazjaliści ze Szkoły Podstawowej w krajnie zajęli II 
miejsce w Turnieju bezpieczeństwa w Ruchu drogo-

wym, który się odbył 8 maja 2019 roku w Sukowie.
Celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i dzia-

łanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

Uczestnicy turnieju rywalizowali w dwóch etapach: teoretycz-
nym i praktycznym. Przy czym w tym drugim musieli się wykazać 
praktyczną znajomością przepisów ruchu drogowego oraz poko-
nać tor sprawnościowy. Podczas turnieju szkołę w Krajnie repre-
zentowali: Daniel Jezierski, Wiktor Krawczyk i Hubert Paluch. 

Sukces gimnazjalistów 
ze szkoły w Krajnie
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Reprezentowały gminę na 
Jarmarku Świętokrzyskim
XIV Jarmark Świętokrzyski 

odbył się 19 maja na 
Świętym krzyżu. Główną atrakcją te-
gorocznej imprezy był pojedynek sce-
niczny górali świętokrzyskich z pod-
halańskimi. W czasie jarmarku naszą 
gminę reprezentowały panie z koła 
Gospodyń Wiejskich z Leszczyn.

Tegoroczna impreza przyciągnęła tłu-
my mieszkańców z całego powiatu kie-
leckiego oraz turystów różnych regionów 
naszego kraju. 

Wydarzenie, jak co rok rozpoczęto 
mszą świętą, następnie na scenie mo-
gliśmy zobaczyć występy lokalnych ar-
tystów oraz tegorocznych gości specjal-
nych, góralski zespół ludowy „Harnasie”.  
Swój akcent podczas jarmarku miała 
również gmina Górno, którą reprezento-
wały panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Leszczyn. Leszczynianki zorganizo-
wały stoisko z produktami regionalnymi, 
cieszącymi się wśród uczestników wy-
darzenia ogromną popularnością.

Panie z kGW z Leszczyn na Jarmarku Świętokrzyskim miały swoje stoisko z regio-
nalnymi przysmakami, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Wystąpiła  
w Buskich  
Spotkaniach  
z Folklorem

W dniach 18-19 maja w busku-
-Zdroju odbył się finał XLIII 

buskich Spotkań z Folklorem. 
W sobotę 18 maja podczas konkursu, 

w kategorii soliści gminę Górno repre-
zentowała pani Marianna Jamrożek. 

Koncert Laureatów, w czasie którego 
poznamy zwycięzców tegorocznego fe-
stiwalu, odbędzie się 16 czerwca w kie-
leckim Parku Miejskim.

/Gok/

1 maja w Centrum Edukacji i Kul-
tury „Szklany Dom” w Ciekotach 

odbyła się pierwsza edycja Ogólno-
polskiego Festiwalu Pieśni Maryjnych 
„Laudate Mariam”. Konkurs cieszył się 
ogromną popularnością wśród miesz-
kańców naszego województwa. Gmi-
na Górno wystawiła w festiwalu aż 5 
podmiotów artystycznych. W Ciekotach 
wystąpiły: Koło Gospodyń Wiejskich 
Skorzeszanki oraz Zespół Śpiewaczy 
Górnianecki, które startowały w kategorii 
zespoły ludowe, Chór Kameralny Cantus 
Puellis oraz Gminny Zespół Wokalny – 
w kategorii zespoły wokalne oraz pani 
Krystyna Mochocka w kategorii soliści. 

Wszystkich występujących ocenia-
ło pięcioosobowe jury: ks. prof. dr hab. 
Paweł Sobierajski – wokalista, przewod-
niczący jury, dr Paweł Łukowiec – kom-
pozytor, wykładowca UJK w Kielcach, 
mgr Zbigniew Goncerzewicz – dyrygent, 
chórmistrz chóru parafialnego z Lesz-
czyn, mgr Grzegorz Michta – instrumen-
talista.

Po przesłuchaniu wszystkich zespo-
łów jury ogłosiło werdykt, który z po-
szczególnych podmiotów artystycznych 

dostał się do koncertu finałowego, który 
odbywał się kilka godzin później. 

Podczas koncertu finałowego pani Kry-
styna Mochocka zajęła I miejsce w kate-
gorii soliści. W kategorii Zespoły Wokalne 
- Gminny Zespół Wokalny wywalczył III 
miejsce, natomiast Chór Kameralny Can-
tus Puellis – II miejsce. W kategorii zespo-
ły ludowe Górnianecki zajęły II miejsce. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
podmiotom reprezentującym naszą gminę 
podczas I Ogólnopolskiego Festiwalu Pie-
śni Maryjnej „Laudate Mariam” w Cieko-
tach. Życzymy kolejnych sukcesów. 

/Gok/

W chóralnym śpiewaniu  
nie mamy sobie równych

krystyna Mochocka wyśpiewała I miejsce.



G ł o s G ó r n a  •  n r  5 (81) •  MAJ 201912

Anna krzysiek, karina Wilkońska 
i Zuzanna Witkowska, uczen-

nice z Górna wygrały Wojewódzki 
drużynowy Turniej Tenisa Stołowe-
go Szkolnych Zespołów Sportowych, 
a w dniach 17-18 maja 2019 r. wzięły 
udział w Mistrzostwach Polski, na któ-
rych wywalczyły 20 miejsce.

Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej 
w Górnie na początku maja wystarto-
wały w Wojewódzkim Drużynowym Tur-
nieju Tenisa Stołowego, który odbył się 
w Janiku koło Ostrowca Świętokrzyskie-
go. Odniosły tam spektakularny sukces 
zdobywając I miejsce, co dało im prawo 
występu w Mistrzostwach Polski.

Te odbyły się w dniach 16-18 maja 
w Rawie Mazowieckiej. W turnieju 
uczestniczyło 24 drużyny dziewcząt i 23 
chłopców. System rozgrywek był miesza-
ny: w grupach, a następnie pucharowy.

- Jesteśmy trochę zaskoczeni. W tur-
nieju miały brać udział Szkolne Zespoły 
Sportowe, tymczasem biorą w nim udział 
także zawodnicy trenujący na co dzień 
w klubach - informował nas na gorąco 
Waldemar Możdżonek, trener i opiekun 

dziewcząt pierwszego dnia ich rozgrywek.
Dziewczęta z Górna mimo tak silnej 

konkurencji zajęły 20 miejsce. 
- Zdobycie mistrzostwa województwa 

SZS oraz udział w Mistrzostwach Polski 
naszych zawodniczek jest największym 

sukcesem nie tylko w naszej szkole, ale 
również w naszej gminie - mówi dumny 
ze swoich podopiecznych nauczyciel 
wychowania fizycznego mgr Waldemar 
Możdżonek. Gratulujemy sukcesu i ży-
czymy kolejnych.

Uczennice z Górna zagrały  
w Mistrzostwach Polski

uczennice z Górna ze swoim trenerem Waldemarem Możdżonkiem wzięły udział  
w Mistrzostwach Polski Szkolnych Zespołów Sportowych.

Zwycięzcy Gminnej Ligi Tenisa Stołowego
W niedzielę 19 maja poznali-

śmy nazwiska zwycięzców 
rozgrywek Gminnej Ligi Tenisa Sto-
łowego.

W kategorii dziewcząt pierwsze miej-
sce wywalczyła Zuzanna Witkowska, 
drugie Anna Krzysiek, a trzecie Karina 

Wilkońska. W kategorii chłopców naj-
lepszy okazał się Dawid Bielat, drugie 
miejsce wywalczył Mikołaj Tosnowiec, 
a trzecie Karol Maciejski. W kategorii 
dorosłych mężczyzn najlepszy okazał 
się Waldemar Możdżonek, drugie miej-
sce zdobył Wojciech Jabłoński, a trzecie 

Rafał Pióro. W kategorii dorośli „amato-
rzy +” pierwsze miejsce na podium zajął 
Tomasz Witkowski, drugie Roman Ma-
ciejski, a trzecie Piotr Morawski.

Poniżej prezentujemy na zdjęciach 
zwycięzców w poszczególnych katego-
riach wraz z organizatorami rozgrywek.


